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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	Д 20.051.06
	Бовгира Ростислав Вікторович, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»
	К 20.051.09
	Ілаш Надія Борисівна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»
	Фриз Ірина Василівна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»
	Шелепало Галина Василівна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.01
	Бендак Андрій Васильович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»
	Папп Олександр Вікторович, 01.04.04 «Фізична електроніка»
	Світличний Євген Анатолійович, 01.04.04 «Фізична електроніка»
	Шкирта Ігор Миколайович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»
	Штейфан Алексина Ярославівна, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»
	Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України
	Д 64.245.01
	Мисюра Ілля Миколайович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Інститут математики НАН України
	Д 26.206.03
	Подолян Ірина Віталіївна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»
	Старкова Еліна Михайлівна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»
	Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
	Д 26.168.01
	Нізамеєв Максим Сергійович, 01.04.13 «Фізика металів»
	Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України
	Д 26.166.01
	Юрчук Василь Миколайович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
	Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
	Д 26.191.01
	Клюшніченко Олександр Вікторович, 01.04.02 «Теоретична фізика»
	Черняк Олександр Миколайович, 01.04.02 «Теоретична фізика»
	Інститут фізики конденсованих систем НАН України
	Д 35.156.01
	Гвоздь Тарас Валентинович, 01.04.24 «Фізика колоїдних систем»
	Інститут фізики НАН України
	Д 26.159.01
	Васько Артем Анатолійович, 01.04.04 «Фізична електроніка»
	Мельник Віктор Вікторович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
	Д 26.199.01
	Русінчук Наталя Миколаївна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Д 26.199.02
	Сєрик Микола Миколайович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.08
	Ушкац Світлана Юріївна, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»
	Щербаков Крістіан Меселе, 01.04.02 «Теоретична фізика»
	Д 26.001.09
	Фабунмі Сунмаде Кунле (громадянин Нігерії), 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення 	обчислювальних машин і систем»
	Шишацька Олена Володимирівна, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення 
	обчислювальних машин і систем»
	Д 26.001.23
	Алізадех Мохаммадалі (громадянин Ірану), 01.04.07  «Фізика твердого тіла»
	Борисюк Віктор Іванович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»
	Дубик Катерина Володимирівна, 01.04.07  «Фізика твердого тіла»
	Д 26.001.31
	Гладковський Володимир Володимирович, 01.04.08 «Фізика плазми»
	Сулименко Ольга Русланівна, 01.04.03 «Радіофізика»
	Д 26.001.35
	Шевчук Юлія Михайлівна, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних pішень»
	Д 26.001.37
	Гончар Інна Володимирівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»
	К 26.001.21
	Шакері Мобараке Пуйан (громадянин Ірану), 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.09
	Кравець Олег Петрович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»
	Лобода Наталя Анатоліївна, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»
	Швед Олена Василівна, 01.04.13 «Фізика металів»
	Щепанський Павло Андрійович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»
	Д 35.051.18
	Глушак Інна Дмитрівна, 01.01.04 «Геометрія та топологія»
	Петречко Наталія Василівна, 01.01.01 «Математичний аналіз»
	Стасів Надія Юріївна, 01.01.01 «Математичний аналіз»
	Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України
	Д 64.169.01
	Окрушко Олена Миколаївна, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»
	Ропакова Ірина Юріївна, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»
	Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
	Д 64.845.01
	Кондрик Олександр Іванович, 01.04.21 «Радіаційна фізика та ядерна безпека»
	Д 64.845.02 
	Литвиненко Дмитро Михайлович, 01.04.02 «Теоретична фізика»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
 імені Ігоря Сікорського»
	К 26.002.31
	Вдовенко Тетяна Іванівна, 01.01.01 «Математичний аналіз»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	К 41.051.05
	Плотніков Андрій Андрійович, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.02
	Возний Андрій Андрійович, 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»
	Волк Юрій Юрійович, 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»
	Д’яченко Олексій Вікторович, 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»
	Знаменщиков Ярослав Володимирович, 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»
	Пилипенко Олександр Валерійович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України
	Д 64.175.03
	Барабашов Андрій Павлович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Шевцова Тетяна Миколаївна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.02
	Барабаш Володимир Володимирович, 01.04.03 «Радіофізика»
	Милованов Юрій Борисович, 01.04.03 «Радіофізика»
	Д 64.051.12
	Тихий Антон Володимирович, 01.04.08 «Фізика плазми»
	Тімченко Ірина Сергіївна, 01.04.16 «Фізика ядра, елементарних частинок і високих 
	енергій»
	Харківський національний університет радіоелектроніки
	Д 64.052.03
	Жила Ольга Володимирівна, 01.04.03 «Радіофізика»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.01
	Іванський Дмитро Ігорович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»
	Олар Олександр Валеріувич, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»
	ХІМІЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний 
	університет»
	Д 08.078.01
	Боброва Ліна Сергіївна, 02.00.05 «Електрохімія»
	Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України
	Д 26.220.01
	Карпенко Юрій Вікторович, 02.00.10 «Біоорганічна хімія»
	Качаєва Марина Володимирівна, 02.00.10 «Біоорганічна хімія»
	Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України
	Д 26.218.01
	Суботін Владислав Володимирович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»
	Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України
	Д 26.190.01
	Столярчук Ірина Леонідівна, 02.00.15 «Хімічна кінетика і каталіз»
	Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
	Д 26.179.01
	Ковальчук Андрій Іванович, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.03
	Захарченко Борис Володимирович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»
	Пилипенко Анастасія Олегівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»
	Сліпець Аліна Анатоліївна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.10
	Даниляк Марія-Олена Михайлівна, 02.00.04 «Фізична хімія»
	Мацелко Оксана Василівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»
	Панченко Тетяна Іванівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.01
	Яковів Марія Василівна, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»
	Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України
	К 41.219.01
	Голубчик Христина Олегівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.14
	Дикун Олексій Михайлович, 02.00.04 «Фізична хімія»
	Звягін Євген Миколайович, 02.00.03 «Органічна хімія»
	Земляна Наталя Ігорівна, 02.00.03 «Органічна хімія»
	Лагута Анна Миколаївна, 02.00.04 «Фізична хімія»
	БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»
	Д 26.254.01
	Федюк Ольга Миронівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»
	Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
	Д 26.562.02
	Барвінська Оксана Юріївна, 03.00.15 «Генетика»
	Пузік Ніна Григорівна, 03.00.15 «Генетика»
	Ткач Ірина Романівна, 03.00.15 «Генетика»
	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної 
 безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України»
	Д 26.630.01
	Рашківська Інна Олександрівна, 14.03.06 «Токсикологія»
	Усенко Тетяна Вікторівна, 14.03.06 «Токсикологія»
	Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет 
	імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»
	К 58.601.04
	Гільмутдінова Марія Шамілівна, 03.00.04 «Біохімія»
	Копчак Наталія Григорівна, 03.00.04 «Біохімія»
	Нечитайло Лариса Якимівна, 03.00.04 «Біохімія»
	Руцька Анастасія Василівна, 03.00.04 «Біохімія»
	Державний вищий навчальний заклад Національний лісотехнічний університет України
	Д 35.072.02
	Мерцало Мирослава Вікторівна, 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»


	Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»
	К 26.880.02
	Колодій Валентина Анатоліївна , 03.00.16 «Екологія»
	Прокопук Юлія Сергіївна, 03.00.16 «Екологія»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.04
	Красноштан Олег Васильович, 03.00.16 «Екологія»
	Шевчук Наталія Юріївна, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут агроекології і природокористування НААН
	Д 26.371.01
	Гуменюк Ірина Ігорівна, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
	Д 26.240.01
	Горак Ірина Романівна, 03.00.04 «Біохімія»
	Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України
	Д 26.211.01
	Чусова Ольга Олександрівна, 03.00.05 «Ботаніка»
	Інститут гідробіології НАН України
	Д 26.213.01
	Кравцова Ольга Володимирівна, 03.00.17 «Гідробіологія»
	Марценюк Вадим Миколайович, 03.00.10 «Іхтіологія»
	Морозовська Ірина Олексіївна, 03.00.17 «Гідробіологія»
	Подругіна Анна Борисівна, 03.00.17 «Гідробіологія»
	Пришляк Сергій Петрович, 03.00.17 «Гідробіологія»
	Рабченюк Олена Олександрівна, 03.00.10 «Іхтіологія»
	Явнюк Андріан Андріанович, 03.00.17 «Гідробіологія»
	Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН 
	України
	Д 26.155.01
	Симчич Тетяна Василівна, 14.01.07 «Онкологія»
	Юрченко Наталія Петрівна, 14.01.07 «Онкологія»
	Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України
	Д 26.153.01
	Сирота Ярослав Юрійович, 03.00.25 «Паразитологія, гельмінтологія»
	Улюра Євгенія Миколаївна, 03.00.08 «Зоологія»
	Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
	Д 26.237.01
	Грязнова Тетяна Анатоліївна, 03.00.03 «Молекулярна біологія»
	Кучеренко Дар’я Юріївна, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
	Д 26.198.01
	Портніченко Георгій Володимирович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Савчук Олена Іванівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.14
	Коваленко Марія Сергіївна, 03.00.12 «Фізіологія рослин»
	Хоменко Ірина Михайлівна, 03.00.12 «Фізіологія рослин»
	Д 26.001.24
	Гурмач Євгенія Володимирівна, 03.00.09 «Імунологія»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	К 35.051.14
	Козак Юлія Сергіївна, 03.00.04 «Біохімія»
	Раковець Оксана Юріївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
	Д 26.215.01
	Бондарчук Олександр Петрович, 03.00.05 «Ботаніка»
	Гончаровська Інна Валеріївна, 03.00.05 «Ботаніка»
	Журжа Юлія Віталіївна, 03.00.05 «Ботаніка»
	Мальцева Світлана Юріївна, 03.00.05 «Ботаніка»
	Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
 імені О. Н. Соколовського» НААН
	К 64.354.02
	Попірний Максим Анатолійович, 03.00.18 «Ґрунтознавство»
	Товстий Юрій Миколайович, 03.00.18 «Ґрунтознавство»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
 імені Ігоря Сікорського»
	Д 26.002.28
	Худолєєва Лідія Вікторівна, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.02
	Сиводед Євгенія Валеріївна, 06.01.11 «Фітопатологія»
	Д 26.004.09
	Савоськіна Анна Михайлівна, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.05
	Валішкевич Богдана Володимирівна, 03.00.04 «Біохімія»
	ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»
	Д 26.192.01
	Павлюк Василь Іванович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Інститут геологічних наук НАН України
	Д 26.162.02
	Козій Євген Сергійович, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»
	Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України
	Д 26.203.01
	Антоненко Тетяна Сергіївна, 04.00.20 «Мінералогія, кристалографія»
	Пономар Віталій Павлович, 04.00.20 «Мінералогія, кристалографія»
	Ширінбекова Світлана Нурахмедівна, 04.00.20 «Мінералогія, кристалографія»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.32
	Кошарна Софія Костянтинівна, 04.00.19 «Економічна геологія»
	Рева Максим Валерійович, 04.00.19 «Економічна геологія»
	ТЕХНІЧНІ НАУКИ
	Вінницький національний технічний університет
	К 05.052.05
	Левонюк Віталій Романович, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
	Пірняк Віктор Михайлович, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
	Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
	Д 09.052.03
	Приходченко Сергій Дмитрович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Равінська Віта Олегівна, 05.15.08 «Збагачення коpисних копалин»
	Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
	Д 12.052.01
	Зурнаджи Вадим Іванович, 05.16.01 «Металознавство та теpмічна обpобка металів»
	Мак-Мак Наталя Євгенівна, 05.16.01 «Металознавство та теpмічна обpобка металів»
	Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та 
	архітектури»
	Д 08.085.02
	Кучеренко Олександр Євгенович, 05.23.17 «Будівельна механіка»
	Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»
	Д 26.880.01
	Крива Маргарита Сергіївна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Державний університет інфраструктури та технологій
	К 26.820.01
	Войцеховський Віктор Сергійович, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Державний університет телекомунікацій
	Д 26.861.05
	Негоденко Олена Василівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	К 08.051.01
	Козіс Кристина Вікторівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Дніпровський національний університет залізничного транспорту
 імені академіка В. Лазаряна
	Д 08.820.01
	Губський Петро Вячеславович, 05.22.09 «Електpотранспорт»
	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	Д 20.052.04
	Філіпчук Олександр Олександрович, 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, 
	нафтогазосховища»
	Чабан Назарій Ігорович, 05.05.12 «Машини нафтової та газової промисловості»
	Шіхаб Таер Абдулваххаб Шіхаб (громадянин Іраку), 05.05.12 «Машини нафтової та газової промисловості»
	Інститут водних проблем і меліорації НААН України
	Д 26.362.01
	Дятел Олександр Олексійович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»
	Рожко Вікторія Ісламівна, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»
	Інститут газу НАН України
	Д 26.225.01
	Жайворонок Вячеслав Анатолійович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Ясинецький Андрій Олексійович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України
	Д 08.188.01
	Василькевич Віктор Іванович, 05.05.06  «Гірничі машини»
	Інститут електродинаміки НАН України
	Д 26.187.01
	Бондар Олексій Ігорович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Вінниченко Дмитро Валерійович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Гурін Віктор Костянтинович, 05.09.12 «Напівпpовідникові пеpетвоpювачі 
	електpоенеpгії»
	Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
	Д 26.182.02
	Зубер Тетяна Олександрівна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України
	Д 64.245.01
	Корсун Валерія Євгеніївна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Крохмаль Сергій Олександрович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Софронова Олена Михайлівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Інститут загальної енергетики НАН України
	К 26.223.01
	Згуровець Олександр Васильович, 05.14.01 «Енеpгетичні системи та комплекси»
	Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
	Д 26.230.01
	Гаврилова Валентина Степанівна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Гречук Андрій Ігорович, 05.03.01 «Пpоцеси механічної обpобки, веpстати та 
	інстpументи»
	Куриляк Тетяна Олександрівна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Мощіль Віктор Євгенович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
	Д 27.201.01
	Горанчук Вадим Вікторович, 05.14.14 «Теплові та ядеpні енеpгоустановки»
	Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
	Д 64.180.01
	Пащенко Сергій Олександрович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
	Інститут технічної теплофізики НАН України
	Д 26.224.01
	Самойленко Катерина Миколаївна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
	Д 26.199.01
	Шевчик-Шекера Анна Володимирівна, 05.27.06 «Технологія, обладнання та 
	виробництво електронної техніки»
	Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України
	К 08.231.01
	Корнілов Богдан Володимирович, 05.16.02 «Металуpгія чоpних і кольорових металів та 
	спеціальних сплавів»
	Лебідь Віталій Васильович, 05.16.02 «Металуpгія чоpних і кольорових металів та 
	спеціальних сплавів»
	Інститут ядерних досліджень НАН України
	Д 26.167.01
	Ковальчук Олексій Сергійович, 01.04.16 «Фізика ядра, елементарних частинок і 
	високих енергій»
	Київський національний торговельно-економічний університет
	Д 26.055.02
	Хахалєва Ірина Вікторівна, 05.18.15  «Товарознавство харчових продуктів»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.01
	Коломієць Світлана Петрівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 26.056.03
	Кушнір Сергій Іванович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та 
	цивільного будівництва»
	Тесленко Павло Петрович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та 
	цивільного будівництва»
	Д 26.056.04
	Матющенко Дмитро Миколайович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Панченко Олександр Валентинович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та 
	споруди»
	Пікуль Анатолій Володимирович, 05.23.17 «Будівельна механіка»
	Сібіковський Олександр Васильович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та 
	споруди»
	Д 26.056.05
	Бердник Оксана Юріївна, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Муляр Дмитро Леонідович, 05.23.02 «Основи і фундаменти»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.35
	Апанасенко Дмитро Володимирович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних 
	pішень»
	Науменко Юрій Олександрович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних 
	pішень»
	Д 26.001.51
	Герасименко Костянтин Васильович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Мисник Богдан Вікторович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Київський національний університет технологій та дизайну
	Д 26.102.04
	Сайтарли Світлана Вікторівна, 05.17.06 «Технологія полімеpних і композиційних 
	матеpіалів»
	Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
	К 45.052.03
	Лашко Євгеній Євгенович, 05.03.01 «Пpоцеси механічної обpобки, веpстати та 
	інстpументи»
	Ченчева Ольга Олександрівна, 05.03.01 «Пpоцеси механічної обpобки, веpстати та 
	інстpументи»
	К 45.052.05
	Зберовський Віктор Олександрович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Корцова Олена Леонідівна, 21.06.01  «Екологічна безпека»
	Ополінський Ігор Олегович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
	К 35.874.01
	Марич Володимир Михайлович, 21.06.02 «Пожежна безпека»
	Слуцька Оксана Михайлівна, 21.06.02 «Пожежна безпека»
	Штангрет Назар Олегович, 21.06.02 «Пожежна безпека»
	К 35.874.02
	Боярчук Олег Віталійович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Васильєв Микита Ігорович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Львівський національний аграрний університет
	К 36.814.03
	Скальський Олександр Юрійович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України
	Д 64.169.01
	Бейник Тетяна Геннадіївна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Національна металургійна академія України
	Д 08.084.01
	Панік Леонід Олександрович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.03
	Івашко Інна Миколаївна, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Д 26.062.06
	Харченко Сергій Дмитрович, 05.02.04 «Теpтя та зношування в машинах»
	Д 26.062.09
	Жданюк Наталія Василівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Коломієць Сергій Валерійович, 21.06.01  «Екологічна безпека»
	Крюковська Леся Іванівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Писанко Яна Іванівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	К 26.062.12
	Баранецька Дарія Сергіївна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	К 26.062.18
	Цірук Ганна Вікторівна, 05.11.01 «Пpилади та методи вимірювання механічних величин»
	Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
	інститут»
	Д 64.062.02
	Дуаіссіа Омар Хадж Аісса (громадянин Алжиру), 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
	Д 64.062.04
	Березовський Євген Кирилович, 05.07.02 «Пpоектування, виробництво та 
	випробування літальних апаратів»
	Воронько Ірина Олексіївна, 05.07.02 «Пpоектування, виробництво та випробування 
	літальних апаратів»
	Мінаєв Микола Олександрович, 05.03.07 «Пpоцеси фізико-технічної обpобки»
	Палазюк Євген Сергійович, 05.03.07 «Пpоцеси фізико-технічної обpобки»
	Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
	Д 08.080.03
	Малашкевич Дмитро Сергійович, 05.15.02 «Підземна pозpобка pодовищ коpисних 
	копалин»
	Д 08.080.04
	Машурка Сергій Володимирович, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»
	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
	Д 64.050.03
	Кислиця Максим Валерійович, 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних 
	матеpіалів»
	Петров Дмитро Вікторович, 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеpіалів»
	Топчий Віталій Леонідович, 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеpіалів»
	Д 64.050.04
	Обруч Ігор Володимирович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Д 64.050.09
	Білянін Роман Володимирович, 05.11.13 «Пpилади і методи контpолю та визначення 
	складу речовин»
	Коробко Олександр Анатолійович, 05.11.13 «Пpилади і методи контpолю та визначення 
	складу речовин»
	Мягкий Олександр Валерійович, 05.11.13 «Пpилади і методи контpолю та визначення 
	складу речовин»
	Д 64.050.10
	Шейченко Роман Ігорович, 05.02.09 «Динаміка та міцність машин»
	Д 64.050.14
	Бульба Сергій Сергійович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Ліпчанська Оксана Валентинівна, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Д 64.050.17
	Ткаченко Олександр Олегович, 05.09.05 «Теоpетична електpотехніка»
	К 64.050.06
	Глєбов Олег Юрійович, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
	Дривецький Станіслав Ігорович, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
	Філянін Данило Володимирович, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
 імені Ігоря Сікорського»
	Д 26.002.07
	Мураховський Сергій Анатолійович, 05.11.03 «Гіpоскопи та навігаційні системи»
	Д 26.002.09
	Рева Сергій Анатолійович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Д 26.002.11
	Парненко Валерія Сергіївна, 05.03.01 «Пpоцеси механічної обpобки, веpстати та 
	інстpументи»
	Д 26.002.12
	Стасюк Олександр Олександрович, 05.16.06 «Поpошкова металуpгія та композиційні 
	матеpіали»
	Д 26.002.14
	Суліма Світлана Валеріївна, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Д 26.002.18
	Васильковська Інна Олегівна, 05.11.07 «Оптичні пpилади та системи»
	Рупіч Сергій Сергійович, 05.11.13 «Пpилади і методи контpолю та визначення складу 
	речовин»
	Д 26.002.19
	Демченко Юрій Сергійович, 05.09.12 «Напівпpовідникові пеpетвоpювачі 
	електpоенеpгії»
	Котенко Світлана Геннадіївна, 05.09.08 «Прикладна акустика та звукотехніка»
	Кутова Оксана Юріївна, 05.11.17 «Біологічні та медичні пpилади і системи»
	Д 26.002.28
	Потапова Мар’яна Володимирівна, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Д 26.002.29
	Ільїн Микола Іванович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

	Національний транспортний університет
	Д 26.059.02
	Пронь Світлана Віталіївна, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.06
	Борис Андрій Орестович, 05.02.02 «Машинознавство»
	Гутий Андрій Володимирович, 05.02.09 «Динаміка та міцність машин»
	Д 35.052.07
	Клим Юрій Володимирович, 05.17.06 «Технологія полімеpних і композиційних 
	матеpіалів»
	Д 35.052.08
	Бочкарьов Олексій Юрійович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Д 35.052.12
	Лозинський Віктор Адамович, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»
	Третяк Софія Корниліївна, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»
	Д 35.052.14
	Кравчишин Віталій Степанович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	К 35.052.20
	Мазилюк Павло Вікторович, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	К 35.052.22
	Голодовська Олена Ярославівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Коваль Ірина Ігорівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	Д 47.104.01
	Корнійчук Володимир Іванович, 05.23.16 «Гідpавліка та інженеpна гідpологія»
	Одуд Людмила Миколаївна, 05.23.04 «Водопостачання, каналізація»
	Д 47.104.09
	Іванчук Наталія Віталіївна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	К 47.104.06
	Зятюк Юрій Юрійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Павлюк Андрій Павлович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Ужегов Сергій Олегович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Ясюк Іван Миколайович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
	Д 38.060.01
	Волошин Андрій Юрійович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
	Шалапко Денис Олегович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
	Національний університет харчових технологій
	Д 26.058.03
	Аль-Хашімі Хайдер Мохаммед Тахер (громадянин Іраку), 05.18.04 «Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів»
	Івахнюк Микола Олександрович, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Полумбрик Манєфа Миколаївна, 05.18.04 «Технологія м'ясних, молочних продуктів і 
	продуктів з гідробіонтів»
	Устименко Ігор Миколайович, 05.18.04 «Технологія м'ясних, молочних продуктів і 
	продуктів з гідробіонтів»
	Д 26.058.04
	Ковальчук Світлана Степанівна, 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів 
	бродіння»

	Д 26.058.07
	Бендерська Ольга Вячеславівна, 05.18.13 «Технологія консеpвованих і охолоджених 
	харчових пpодуктів»
	Блощинська Олена Олександрівна, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
	К 26.058.05
	Полупан Володимир Володимирович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Одеська державна академія будівництва та архітектури
	Д 41.085.01
	Гриньова Ірина Іванівна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Одеська державна академія технічного регулювання та якості
	Д 41.113.01
	Вендичанський Руслан Валерійович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та 
	метрологічне забезпечення»
	Ісаєв Валентин Володимирович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне 
	забезпечення»
	Матвієнко Дмитро Георгійович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне 
	забезпечення»
	Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
	Д 41.816.01
	Смаженко Катерина Олександрівна, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Яневич Олександр Костянтинович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.03
	Бодюл Олена Станіславівна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Томчик Олена Миколаївна, 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, 
	системи кондиціонування»
	Одеський національний морський університет
	Д 41.060.01
	Довбенко Марк Миколайович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Леонт’єва Анна Ігорівна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Петросян Віктор Миколайович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Одеський національний політехнічний університет
	Д 41.052.01
	Поточняк Яна Володимирівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	К 41.052.08
	Рибак Ольга Володимирівна, 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»
	Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
	К 44.052.01
	Рогозін Іван Анатолійович, 05.05.02 «Машини для виpобництва будівельних матеріалів і
	констpукцій»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	К 29.051.16
	Деркач Марина Володимирівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Нестеров Максим Володимирович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Проніна Ольга Ігорівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Тернопільський національний економічний університет
	К 58.082.02
	Ліп’яніна-Гончаренко Христина Володимирівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Сидор Андрій Іванович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
	Д 58.052.01
	Никитюк Вячеслав Вячеславович, 01.05.02 «Математичне моделювання та 
	обчислювальні методи»
	Паляниця Юрій Богданович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	К 58.052.03
	Третьяков Олександр Леонідович, 05.02.08 «Технологія машинобудування»
	Українська академія друкарства
	Д 35.101.01
	Січевська Оксана Іванівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Українська інженерно-педагогічна академія
	К 64.108.02
	Ломакін Андрій Олександрович, 05.05.05 «Піднімально-тpанспоpтні машини»
	Осипова Тетяна Миколаївна, 05.05.05 «Піднімально-тpанспоpтні машини»
	Писарцов Олександр Сергійович, 05.05.05 «Піднімально-тpанспоpтні машини»
	Український державний університет залізничного транспорту
	Д 64.820.02
	Захаров Денис Сергійович, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Д 64.820.04
	Богомазова Ганна Євгенівна, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Громов Володимир Ігорович, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»
	Чехунов Денис Миколайович, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Шовкун Вадим Олександрович, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»
	Харківський державний університет харчування і торгівлі
	Д 64.088.01
	Геліх Анна Олександрівна, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
	Значек Рафаела Рафаелівна, 05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів»
	Применко Владислав Геннадійович, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
	Татар Лариса Василівна, 05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів»
	Харківський національний автомобільно-дорожній університет
	Д 64.059.02
	Орда Олександра Олександрівна, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Сильченко Микола Миколайович, 05.22.02 «Автомобілі та тpактоpи»
	Харківський національний технічний університет сільського господарства
 імені Петра Василенка
	Д 64.832.04
	Борщ Юрій Петрович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського 
	виробництва»
	Коваленко Ольга Володимирівна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Д 64.056.01
	Волков Владлен Миколайович, 05.23.04 «Водопостачання, каналізація»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.09
	Станіна Ольга Дмитрівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»

	Харківський національний університет радіоелектроніки
	Д 64.052.01
	Новосельцев Ігор Валерійович, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»
	Пахомов Юрій Васильович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Соклакова Тетяна Ігорівна, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Д 64.052.03
	Іваненко Станіслав Андрійович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»
	Д 64.052.08
	Столбовий Михайло Іванович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Худов Владислав Геннадійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Херсонський національний технічний університет
	Д 67.052.02
	Кутасов Андрій Володимирович, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп'яних 
	продуктів і комбікормів, олійних і луб'яних культур»
	Сова Наталія Анатоліївна, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів
	і комбікормів, олійних і луб'яних культур»
	Центральноукраїнський національний технічний університет
	К 23.073.02
	Аль-Ібрахімі Метак М. А. (громадянин Іраку), 05.03.01 «Пpоцеси механічної обpобки, веpстати та інстpументи»
	Гнатюк Андрій Олександрович, 05.03.01 «Пpоцеси механічної обpобки, веpстати та 
	інстpументи»
	Шелепко Ольга Володимирівна, 05.03.01 «Пpоцеси механічної обpобки, веpстати та 
	інстpументи»
	Черкаський державний технологічний університет
	К 73.052.04
	Зубко Ігор Анатолійович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Козловська Світлана Григорівна, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Корецька Олександра Олегівна, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Нестеренко Оксана Борисівна, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Чернігівський національний технологічний університет
	К 79.051.03
	Косенко Роман Анатолійович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Красножон Олексій Васильович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Д 38.053.05
	Накул Юрій Олександрович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
	СРД 08.051.07
	Перерва Віктор Олександрович, 05.07.02 «Пpоектування, виробництво та випробування 
	літальних апаратів»
	Федосов Олексій Вікторович, 05.07.02 «Пpоектування, виробництво та випробування 
	літальних апаратів»
	Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
	СРК 14.719.01
	Кондратов Олександр Михайлович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»



	Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету 
	України «Київський політехнічний інститут  імені Ігоря Сікорського»
	СРК 26.002.30
	Василюк Юрій Сергійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Чаузов Олександр Миколайович, 01.05.02 «Математичне моделювання та 
	обчислювальні методи»
	Науково-дослідний інститут Головного управління розвідки
	СРК 26.739.01
	Андронов Віталій Віталійович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
	СРК 35.735.01
	Петлюк Іван Васильович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
	Білоцерківський національний аграрний університет
	Д 27.821.01
	Гейсун Анастасія Анатоліївна, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Захарченко Катерина Вікторівна, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України
	Д 08.353.01
	Махова Тетяна Вікторівна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Державний вищий навчальний заклад Національний лісотехнічний університет України
	Д 35.072.02
	Гевал Володимир Федорович, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»
	Інститут агроекології і природокористування НААН
	Д 26.371.01
	Мазур Світлана Олександрівна, 03.00.16 «Екологія»
	Тетерук Олена Олегівна, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
	Д 26.360.01
	Гнап Ірина Василівна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Король Лариса Володимирівна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Інститут захисту рослин НААН України
	Д 26.376.01
	Поліщук Зоряна Віталіївна, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут зрошуваного землеробства НААН
	К 67.379.01
	Коблай Світлана Володимирівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Інститут овочівництва і баштанництва НААН
	Д 65.357.01
	Гайова Людмила Олександрівна, 06.01.06 «Овочівництво»
	Готвянська Анна Сергіївна, 06.01.06 «Овочівництво»
	Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України
	К 44.351.01
	Олійниченко Єлизавета Костянтинівна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»
	Ремізова Юлія Олександрівна, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів 
	тваринництва»

	Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
	К 79.377.01
	Деркач Сергій Миколайович, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Цехмістер Ганна Вікторівна, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Інститут тваринництва НААН України
	К 65.356.01
	Федяєва Анна Сергіївна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»
	Череута Юрій Володимирович, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів 
	тваринництва»
	Львівський національний аграрний університет
	К 36.814.04
	Дидів Андрій Ігорович, 03.00.16 «Екологія»
	Кіт Лілія Петрівна, 03.00.16 «Екологія»
	Миколаївський національний аграрний університет
	Д 38.806.02
	Нечмілов Віктор Миколайович, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів 
	тваринництва»
	Шпетний Микола Борисович, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів 
	тваринництва»
	К 38.806.03
	Кіріяк Юрій Петрович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Кліпакова Юлія Олександрівна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук 
	України»
	Д 27.361.01
	Боднар Юрій Дмитрович, 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика»
	Захлєбаєв Максим Володимирович, 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.04
	Бордюжа Ігор Петрович, 06.01.04 «Агрохімія»
	Д 26.004.05
	Величко Сергій Миколайович, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів 
	тваринництва»
	Д 26.004.09
	Гайчук Сергій Іванович, 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація»
	Дубровець Богдана Вікторівна, 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація»
	Явний Михайло Іванович, 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»
	Д 26.004.10
	Горбатюк Едуард Михайлович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Доктор Наталія Мигалівна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Таран Віталій Григорович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	К 47.104.05
	Собко Зоряна Зореславівна, 03.00.16 «Екологія»
	Подільський  державний аграрно-технічний університет
	Д 71.831.01
	Гайдай Любов Сергіївна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Солоненко Сергій Васильович, 06.01.09 «Рослинництво»

	Сумський національний аграрний університет та Полтавська державна аграрна академія
	К 55.859.03
	Акуаку Джонс (громадаяни Гани), 06.01.09 «Рослинництво»
	Макарчук Антон Валерійович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Марініч Любов Григорівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Собран Іван Васильович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Уманський національний університет садівництва
	К 74.844.02
	Коваль Галина Володимирівна, 06.01.01 «Загальне землеробство»
	Павліченко Андрій Андрійович, 06.01.01 «Загальне землеробство»
	К 74.844.04
	Карпенко Костянтин Маркович, 06.01.06 «Овочівництво»
	Прудкий Роман Іванович, 06.01.06 «Овочівництво»
	Тимко Людмила Володимирівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Унучко Олександр Олександрович, 06.01.06 «Овочівництво»
	Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
	К 64.803.02
	Адаменко Ольга Павлівна, 06.01.11 «Фітопатологія»
	ІСТОРИЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»
	К 26.259.01
	Римар Ігор Володимирович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	К 27.053.02
	Безверха Вікторія Миколаївна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	Нечитайло Валерій Володимирович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та 
	спеціальні історичні дисципліни»
	Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
	К 29.053.06
	Москальова Юлія Романівна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	Державний університет інфраструктури та технологій
	К 26.820.02
	Аносова Валерія Сергіївна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»
	Підкошаная Оксана Миколаївна , 07.00.07 «Історія науки й техніки»
	Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
	К 36.053.03
	Василенко В’ячеслав Миколайович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та 
	спеціальні історичні дисципліни»
	Саєнко Валерій Миколайович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.01
	Шевченко Марія Володимирівна, 07.00.01 «Історія України»


	Інститут історії України НАН України
	Д 26.235.01
	Гула Сергій Анатолійович, 07.00.01 «Історія України»
	Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України
	Д 26.228.01
	Мосієнко Олександр Вікторович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.01
	Горопаха Сергій Віталійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Д 26.001.20
	Бочковська Валентина Григорівна, 07.00.01 «Історія України»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	К 26.133.02
	Багро Сергій Олександрович, 07.00.01 «Історія України»
	Маріупольський державний університет
	К 12.093.04
	Проценко Євгенія Олександрівна, 07.00.01 «Історія України»
	Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
	Д 26.373.01
	Соловей Галина Михайлівна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.02
	Савченко Олексій Олександрович, 07.00.01 «Історія України»
	Національний університет "Чернігівський  колегіум"  імені Т. Г. Шевченка
	К 79.053.01
	Михтуненко Вікторія Вікторівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
	К 32.051.03
	Боярчук Андрій Володимирович, 07.00.01 «Історія України»
	Леснича Пауліна Станіславівна, 07.00.01 «Історія України»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Д 58.053.04
	Василишин Степан Юрійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Прийдун Степан Васильович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.01
	Бондарчук Анна Олександрівна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні
	історичні дисципліни»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.06
	Горбенко Алла Сергіївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Довгалець Оксана Михайлівна, 07.00.01 «Історія України»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Д 38.053.02
	Опацький Ігор Юрійович, 07.00.01 «Історія України»
	Шевченко Наталія Володимирівна, 07.00.01 «Історія України»


	ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
	Білоцерківський національний аграрний університет
	Д 27.821.03
	Биба Валентина Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Качан Дмитро Анатолійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Стариченко Євгеній Михайлович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»
	Д 26.889.01
	Алішов Гамід Надір-огли, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Гончар Лілія Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Дмитрієва Наталія Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Максимюк Ганна Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
	К 26.130.04
	Ящук Тетяна Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
	Д 44.877.02
	Лазоренко Віталій Валерійович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні 
	технології в економіці»
	Оніпко Тетяна Анатоліївна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»
	Вінницький національний аграрний університет
	Д 05.854.03
	Зубар Іван Валерійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
	Д 35.154.01
	Куцаб Пйотр (громадянин Республіки Польща), 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет
 імені Вадима Гетьмана»
	Д 26.006.01
	Льовочкін Максим Олександрович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної 
	думки»
	Потапенко Денис Олександрович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної 
	думки»
	Д 26.006.02
	Аслонова Софія Каюмівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Диндар Антон Сергійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Овчаренко Анна Сергіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Панченко Евеліна Олександрівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
	економічні відносини»
	Сидоренко Олександр Михайлович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
	економічні відносини»
	Яценко Олександр Миколайович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
	економічні відносини»
	Д 26.006.04
	Завистовська Ганна Іполитівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Коломієць Вадим Лазаревич, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Лубковський Сергій Анатолійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Яриєв Самір Сафар огли (громадянин Азербайжанської Республіки), 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 26.006.06
	Примак Юліана Ростиславівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 
	видами економічної діяльності)»
	Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
	Д 12.052.02
	Бірюков Микита Михайлович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Мальцев Максим Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за
	видами економічної діяльності)»
	Оніщенко Владислав Вікторович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	Д 20.051.12
	Дума Людмила Василівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні 
	технології в економіці»
	Євдокімов Олександр Валерійович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна
	економіка»
	Славута Олена Іванівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Торбʼяк Богдан Михайлович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»
	Д 26.883.01
	Демченко Андрій Михайлович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Дрозд Ірина Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Левченко Олександр Анатолійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Льон Ігор Михайлович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Шльончак Василь Васильович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Державний університет інфраструктури та технологій
	К 26.820.05
	Партола Андрій Ігорович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Ткаченко Костянтин Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління 
	підприємствами (за видами економічної діяльності)»


	Державний університет «Житомирська політехніка»
	Д 14.052.01
	Заєць Наталія Миколаївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Ковальчук Володимир Володимирович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
	(за видами економічної діяльності)»
	Сироїд Надія Павлівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Щирська Антоніна Юліївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Дніпровський державний аграрно-економічний університет
	Д 08.804.01
	Кучеренко Юрій Анатолійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Миронова Олена Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Дніпровський національний університет залізничного транспорту
 імені академіка В. Лазаряна
	Д 08.820.03
	Бегма Павло Олегович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Лапін Павло Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Донбаська державна машинобудівна академія
	Д 12.105.03
	Бєзгіна Олена Степанівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	Д 11.051.03
	Остапченко Крістіна Павлівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
	Усик Ігор Олександрович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Шкурат Марія Євгенівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Ярчук Ангеліна Володимирівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
	Житомирський національний агроекологічний університет
	Д 14.083.02
	Лещук Юлія Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Шуляк Богдан Вікторович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.08
	Зіновська Світлана Ігорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Каміньська Божена (громадянка Республіки Польща), 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Коваленко Артем Вікторович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Лозиченко Олександр Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління 
	підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Нечепуренко Дмитро Станіславович, 08.00.04 «Економіка та управління 
	підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Тур Олександр Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	Д 20.052.06
	Андибур Андрій Петрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
	Д 26.247.01
	Суходольська Анна Сергіївна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
	Тілікіна Наталія Валеріївна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка
	і політика»
	Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
	Д 41.177.02
	Крук Юрій Юрійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Серов Олексій Олегович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Київський національний торговельно-економічний університет
	Д 26.055.01
	Пінчук Денис Вікторович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Д 26.055.03
	Біла Дарина Валеріївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Давидова Ірина Іванівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Демиденко Владислав Ігорович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Кравець Владислав Іванович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Наливайко Дмитро Валентинович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Пасічник Володимир Андрійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Хоружий Дмитро Григорович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	К 26.055.06
	Воробей Юлія Миколаївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Сторожчук Володимир Миколайович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
	економічні відносини»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.02
	Вітько Даніїл Олександрович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Пашаєв Техрун Горхмаз огли (громадянин Азербайжанської Республіки), 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 	відносини»

	Д 26.001.12
	Кудрявська Наталія Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 26.001.13
	Гончарук Інна Василівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»
	Д 26.001.48
	Аксьом Герман Ігорович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Прилуцька Ірина Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Київський національний університет технологій та дизайну
	Д 26.102.05
	Шевченко Олег Олександрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.01
	Кирилюк Ірина Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Наволокіна Алла Сергіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Рябченко Кристина Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Чебанова Тетяна Євгенівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 35.725.04
	Петрушко Ярина Ростиславівна, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської 
	діяльності»
	Шалієвська Людмила Іванівна, 21.04.01 «Економічна безпека держави»
	Львівський національний аграрний університет
	Д 36.814.02
	Боришкевич Ірина Ігорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Константінова Олена Вікторівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Полюк Мирослава Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Ціолковська Софія Ігорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.01
	Іваськевич Христина Ігорівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Петрух Оксана Андріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Пилипʼюк Ярина Василівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 35.051.22
	Лаба Ірина Зінонівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»
	Навроцька Ірина Іванівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»


	Львівський торговельно-економічний університет
	Д 35.840.01
	Мороз Світлана Геннадіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	К 35.840.03
	Кійко Юрій Тарасович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
	економічної діяльності)»
	Кузьма Христина Володимирівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Курак Анастасія Іванівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
	економічної діяльності)»
	Мартинюк Наталія Юріївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
	економічної діяльності)»
	Мохняк Володимир Степанович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Мулінська Галина Володимирівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Маріупольський державний університет
	К 12.093.03
	Скарга Олександра Олександрівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
	економічні відносини»
	Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
	Д 64.251.01
	Глізнуца Марина Юріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Нешкумай Аліна Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.02
	Кунаєв Артем Юрійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Малахівська Ганна Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
	Д 26.350.01
	Василенко Людмила Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Васильченко Олексій Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
	 (за видами економічної діяльності)»
	Лаготюк Вікторія Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Педорченко Артем Леонідович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Похиленко Наталія Михайлівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Д 26.350.02
	Кисіль Світлана Сергіївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»


	Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
	Д 08.080.01
	Бєлобородова Марія Валеріївна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
 імені Ігоря Сікорського»
	Д 26.002.23
	Колешня Яна Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Кофанов Олексій Євгенович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Ченуша Олександр Сергійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Черненко Оксана Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Шишолін Андрій Павлович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.03
	Бондаренко Юлія Григорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Матвій Соломія Ігорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Стець Оксана Мефодіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.01
	Буряк Михайло Ігорович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Гнатенко Євгеній Юрійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Дяченко Юлія Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	Д 47.104.03
	Мельникович Марʼяна Петрівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та 
	охорони навколишнього середовища»
	Сапотніцька Наталія Ярославівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.05
	Діденко Дмитро Феофілович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Кухарчик Олексій Геннадійович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Нікон Дмитро Євгенович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»


	Одеський національний економічний університет
	Д 41.055.03
	Гавриленко Олена Євгенівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Литвиненко Олена Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Орленко Ольга Михайлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Тащеєв Юрій Вікторович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	К 41.051.11
	Гавренкова Вікторія Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
	(за видами економічної діяльності)»
	Масіна Людмила Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Прокофʼєва Ганна Сергіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Подільський державний аграрно-технічний університет
	Д 71.831.02
	Леськів Ігор Юрійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Оганесян Валерік Самвелович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Полтавська державна аграрна академія
	Д 44.887.01
	Погребняк Людмила Павлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Різниченко Олена Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Цуркан Наталя Геннадіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.03
	Ільїна Оксана Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»
	Д 35.140.01
	Воробйов Віталій Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Євстахевич Андрій Львович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.01
	Гончаренко Олексій Сергійович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони
	навколишнього середовища»
	Грамма Ольга Миколаївна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Д 55.051.06
	Кириченко Костянтин Іванович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Кубатко Вікторія Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Таврійський державний агротехнологічний університет
	К 18.819.03
	Божко Микола Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Рекуш Антон Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
	Д 52.051.06
	Криштопа Максим Валерійович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Тернопільський національний економічний університет
	Д 58.082.01
	Бобрівець Віталій Володимирович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Длугопольська Тетяна Ігорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Кривіцький Віктор Броніславович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Ляховець Володимир Олегович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Пижик Олександр Андрійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні
	відносини»
	Сегеда Людмила Миронівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 58.082.03
	Брик Михайло Мирославович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Галиш Наталія Андріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Завертаний Денис Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
	Д 58.052.05
	Мельник Олена Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Українська інженерно-педагогічна академія
	К 64.108.05
	Кузнецова Ганна Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Нестеренко Роман Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Яремко Антон Дмитрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»


	Український державний університет залізничного транспорту
	Д 64.820.05
	Фролова Наталія Львівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.01
	Бережнюк Іван Іванович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Деревʼянко Вікторія Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Харківський державний університет харчування і торгівлі
	Д 64.088.02
	Волосов Анатолій Михайлович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Нагорна Ірина Володимирівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Носач Наталія Михайлівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Селютін Сергій Вікторович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
	Д 64.055.01
	Комарков Дмитро Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Чередник Анна Олегівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Д 64.055.02
	Буряк Ірина Володимирівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
	Дудка Майя Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Харківський національний технічний університет сільського господарства
 імені Петра Василенка
	Д 64.832.02
	Вардіашвілі Аріна Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Грошев Сергій Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Кириченко Тетяна Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Терещенко Людмила Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління 
	підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	К 64.051.25
	Бондаренко Михайло Ігорович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
	економічні відносини»
	Бунін Сергій Володимирович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Гапонова Еліна Олександрівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні
	відносини»
	Панкова Юлія Миколаївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Савін Руслан Сергійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Фоміна Єлізавета Василівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Д 64.089.01
	Аль Жаммаль Жорж (громадянин Ліванської Республіки), 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської 
	Курганська Марина Костянтинівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Мозговий Євген Валерійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Філатова Ірина Олександрівна, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської 
	діяльності»
	Щербина Андрій Анатолійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.01
	Зелена Марія Іванівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і 
	політика»
	Менчинська Олена Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Центральноукраїнський національний технічний університет
	К 23.073.03
	Кабай Вікторія Олегівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і 
	політика»
	Левандовська Наталія Іванівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
	Маклаков Сергій Миколайович, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
	Черкаський державний технологічний університет
	Д 73.052.02
	Бітюк Інна Миколаївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Потапенко Тетяна Петрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Скібська Катерина Олександрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Чернігівський національний технологічний університет
	Д 79.051.01
	Власова Катерина Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Сотніков Дмитро Анатолійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Д 79.051.04
	Марчук Лариса Леонідівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Мінакова Олена Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Перчук Оксана Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Разгуліна Наталія Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	К 14.053.02
	Ломачинська Світлана Володимирівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
	Д 26.161.02
	Зіневич Анастасія Сергіївна, 09.00.05 «Історія філософії»
	Нікітіна Зорина Ігорівна, 09.00.05 «Історія філософії»
	Д 26.161.03
	Загребельний Ігор Васильович, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.43
	Рик Микола Сергійович, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.07
	Ходанич Юрій Михайлович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.16
	Захаріна Марина Іванівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Костроміна Ганна Михайлівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Д 26.053.21
	Бельдій Оксана Вячеславівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Гура Віталій Олексійович, 09.00.14 «Богослов'я»
	Невмержицька Олена Миколаївна, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Русин Іван Іванович, 09.00.14 «Богослов'я»
	Фоменко Антон Валерійович, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Хром’як Михайло Вячеславович, 09.00.14 «Богослов'я»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.09
	Шохов Олександр Сергійович (громадянин Російської Федерації), 09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	Д 64.053.07
	Костюк Ольга Петрівна, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»
	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Бердянський державний педагогічний університет
	К 18.092.02
	Садовська Юлія Володимирівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Шабаль Катерина Сергіївна, 10.01.01 «Українська література»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	К 20.051.13
	Гуляк Тетяна Миколаївна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Стрільчик Богдан Андрійович, 10.01.01 «Українська література»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	К 41.053.05
	Святченко Вікторія Володимирівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.12
	Безруков Андрій Вікторович, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Біляніна Таїсія Сергіївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Орлов Олексій Петрович, 10.01.02 «Російська література»
	Яловенко Ольга Вікторівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	К 08.051.05
	Бондаренко Олена Євгенівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
	К 36.053.02
	Лужецька Наталія Ярославівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	К 14.053.03
	Капелюх Дмитро Петрович, 10.01.06 «Теорія літератури»
	Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
	Д 26.178.01
	Трофимук Мирослав Мирославович, 10.01.01 «Українська література»
	Федько Ольга Юріївна, 10.01.01 «Українська література»
	Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
	Д 26.172.01
	Полуектова Анастасія Юріївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Сорока Ольга Богданівна, 10.02.03 «Слов'янські мови»
	Інститут української мови НАН України
	Д 26.173.01
	Литвиненко Яна Олександрівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Прилипко Федір Євгенович, 10.02.01 «Українська мова»
	Київський національний лінгвістичний університет
	Д 26.054.04
	Бажура Тетяна Анатоліївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Камінська Марина Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Крикніцька Ірина Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Кріпак Юлія Валеріївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Круть Олена Володимирівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
	Петрова Галина Леонідівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.11
	Дегтяренко Марина Олексіївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Кіяниця Катерина Юріївна, 10.02.16 «Перекладознавство»
	Крисальна Юліана Вячеславівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Литовченко Данііл Сергійович, 10.02.04 «Германські мови»
	Маркелова Анастасія Андріївна, 10.02.16 «Перекладознавство»
	Д 26.001.15
	Комарніцька Людмила Миколаївна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Літвинчук Таїса Вікторівна, 10.01.01 «Українська література»
	Д 26.001.19
	Микитенко Аліна Володимирівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
	Харитонова Дар’я Дмитрівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Ярмолінська Марина Валеріївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Д 26.001.39
	Антонова Ольга Костянтинівна , 10.01.03 «Література слов'янських народів»
	Бондарчук Олеся Михайлівна, 10.01.03 «Література слов'янських народів»
	Могилко Юлія Олексіївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Правилова Оксана Ігорівна, 10.01.03 «Література слов'янських народів»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.03
	Дячок Світлана Олександрівна, 10.01.01 «Українська література»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	К 35.051.15
	Бойко Ірина Ігорівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Годісь Юлія Ярославівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Кузик Оксана Андріївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Ницполь Вікторія Ігорівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Солюк Леся Богданівна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»
	К 35.051.23
	Мосур Оксана Сергіївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Поліщук Наталія Олександрівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Міжнародний гуманітарний університет
	К 41.136.02
	Лабенко Оксана Вікторівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
	Шульга Світлана Ярославівна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне 
	мовознавство»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	К 26.053.22
	Пономаренко Віталій Валерійович, 10.01.01 «Українська література»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.02
	Бондаренко Катерина Андріївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Лісовська Алла Олегівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Харькова Ганна Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
	К 32.051.02
	Поляк Ірина Павлівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	К 58.053.02
	Фірман Ольга Ярославівна, 10.01.01 «Українська література»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	К 64.053.05
	Глуховська Марина Сергіївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Каруник Катерина Дмитрівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Сметана Ірина Ігорівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Ус Ганна Григорівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.27
	Куценко Микола Анатолійович, 10.02.04 «Германські мови»
	Остапченко Вікторія Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Скриннік Юлія Сергіївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Херсонський державний університет
	К 67.051.05
	Кузьменко Олена Юріївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Матушевська Наталя Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Піндосова Тамара Сергіївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Шайнер Ірина Ігорівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.03
	Даценко Яна Вікторівна, 10.01.01 «Українська література»
	Онищенко Олександр Іванович, 10.01.01 «Українська література»
	К 73.053.07
	Жуган Наталія Анатоліївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Оскирко Олексій Павлович, 10.02.01 «Українська мова»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.07
	Бондарчук Наталія Ігорівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Коропатніцька Тетяна Петрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Матковська Ганна Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Тесліцька Галина Іллівна, 10.02.01 «Українська мова»
	К 76.051.11
	Зубик Наталія Василівна, 10.01.06 «Теорія літератури»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	К 38.053.04
	Маєвська Ольга Тадеушівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.07
	Пальчук Марія Вікторівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	Пісна Руслана Сергіївна, 11.00.12 «Географічна картографія»
	К 26.001.22
	Дідовець Юлій Сергійович, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	К 76.051.04
	Атаманюк Марія-Тетяна Миколаївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	Лопушняк Любомир Вікторович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	ЮРИДИЧНІ НАУКИ
	Академія адвокатури України
	К 26.122.01
	Сідєльніков Артем Вікторович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Церкуник Ліліана Василівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет
 імені Вадима Гетьмана»
	К 26.006.09
	Брода Аліна Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Глущенко Світлана Аркадіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Ліщук Богдан Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Савчук Оксана Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Солопенко Валентина Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	К 20.051.14
	Вінтоняк Наталія Дмитрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.07
	Фенич Яна Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
	інформаційне право»
	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 08.727.02
	Галась Ірина Анатоліївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Гейц Олександр Олегович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
	інформаційне право»
	Гнап Діана Дмитрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Карпенко Роман Валерійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Чібісов Дмитро Олегович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Донецький юридичний інститут МВС України
	К 11.737.01
	Андріяшевська Марина Сергіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	К 11.737.02
	Бутинська Роксолана Ярославівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Рижкова Єлизавета Юріївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Ткаченко Роман Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.07
	Іванов Ігор Євгенійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Кадникова Ганна Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Мамонтова Олена Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Поляков Ігор Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
	Д 26.236.02
	Волкова Людмила Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; 
	сімейне право; міжнародне приватне право»
	Криворучко Іван Олександрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Провоторов Олександр Петрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Синдецька Аліна Володимирівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Інститут економіко-правових досліджень НАН України
	Д 11.170.02
	Авер’янова Євгенія Володимирівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Полякова Крістіна Вікторівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Солодченко Сергій Вікторович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Сошников Антон Олександрович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.01
	Ольшанецький Ігор Володимирович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне 
	право»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.04
	Ващенко Андрій Михайлович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Казанцева Альона Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Шишканов Олександр Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Щербина Вікторія Сергіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Яценко Ігор Станіславович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Д 26.001.05
	Артем’єва Наталія Павлівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Гончаренко Володимир Сергійович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Шульга Юлія Олександрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 26.001.06
	Горда Юрій Іванович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Мостовенко Ольга Сергіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Хоменко Вікторія Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне
	право; міжнародне приватне право»
	Д 26.001.10
	Ахметов Ростислав Рустемович, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Д 26.001.46
	Авраменко Анастасія Володимирівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Гаврилюк Володимир Олегович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Пікуль Володимир Павлович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Рибак Наталія Василівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Класичний приватний університет
	К 17.127.07
	Годлевська-Коновалова Альона Вікторівна, 12.00.08 «Кримінальне право та 
	кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Єренко Дмитро Віталійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
	К 35.725.02
	Налуцишин Володимир Вікторович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.27
	Клапатий Дмитро Йосифович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Майка Максим Борисович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Міжнародний гуманітарний університет
	Д 41.136.01
	Пучков Олександр Олександрович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Науково-дослідний  інститут публічного права
	К 26.503.01
	Вишневський Михайло Валентинович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Зубко Оксана Михайлівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Кіцул Сергій Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Когутич Євген Дезидерійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Могілевська Людмила Геннадіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Парханов Генрі Романович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
	інформаційне право»
	Повидиш Владислав Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Сезонова Ольга Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Чернишов Денис Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
	НАПрН України
	К 64.502.01
	Бойко Вікторія Василівна, 12.00.08  «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Д 26.007.01
	Ленська Людмила Валентинівна, 19.00.06 «Юридична психологія»
	Литвин Вікторія Вікторівна, 19.00.06 «Юридична психологія»
	Д 26.007.03
	Демешко Максим Валерійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Сілкова Анастасія Олександрівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Д 26.007.04
	Жувака Сергій Олександрович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Шевченко Олена Станіславівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Д 26.007.05
	Білоус Олег Дмитрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Дрозд Віталій Юрійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Ковтун Олександр Вікторович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Поліщук Інна Юріївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Шурашкевич Василь Миколайович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Національний університет «Києво-Могилянська академія»
	К 26.008.04
	Ващенко Валерій Артурович, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Іванків Ірина Богданівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних
	і правових учень»
	Середа Максим Леонідович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Шмарьова Тетяна Олександрівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.19
	Біленкова Юлія Сергіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Величко Орест Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Корчинський Олег Іванович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Піх Юлія Андріївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 
	правових учень»
	Сливка Марія Мирославівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Національний університет «Одеська юридична академія»
	Д 41.086.03
	Павлова Юлія Сергіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Полюк Юлія Іванівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Д 64.086.01
	Бабаєва Олександра Володимирівна, 12.00.09  «Кримінальний процес та 
	криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Суходубов Володимир Сергійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Шульжук Тарас Романович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Д 64.086.02
	Качанов Євген Олександрович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Корунчак Лариса Анатоліївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Д 64.086.03
	Кононенко Вікторія Анатоліївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Крючко Наталія Іванівна , 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Розсоха Кирило Олегович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Федчишина Катерина Вікторівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Шпенова Поліна Юріївна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Шрамко Олександр В’ячеславович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Д 64.086.04
	Безсонова Марія Вікторівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Гольонко Руслан Анатолійович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне 
	право; природоресурсне право»
	Грибовська Ауріка Анатоліївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Кардаш Анна Вячеславівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Осадчий Сергій Юрійович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право;
	природоресурсне право»
	Старожилов Віталій Володимирович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; 
	екологічне право; природоресурсне право»
	Цалин Роман Володимирович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне 
	право; природоресурсне право»
	Цилюрик Римма Анатоліївна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне 
	право; природоресурсне право»
	Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 41.884.04
	Шевченко Вікторія Йосипівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	СРК 41.722.01
	Голенко Ніна Миколаївна, 19.00.06 «Юридична психологія»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.02
	Баганець Олександр Олексійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове
	право; інформаційне право»
	Вільчинський Олександр Ванадійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Ковбасюк Віталій Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Міхеєв Михайло Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	К 26.142.01
	Завертнева-Ярошенко Валерія Адольфівна, 12.00.04 «Господарське право, 
	господарсько-процесуальне право»
	Шинкар Марта Леонідівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	К 26.142.05
	Бондаренко Наталія Володимирівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Волкова Тетяна Іванівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Калюга Тетяна Олегівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Никифорчук Вадим Дмитрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Чередник Катерина Олегівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Шевченко Анастасія Сергіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
	К 26.063.02
	Єрьоменко Інна Василівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»
	Д 35.140.02
	Коминар Назар Михайлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила
	Д 20.149.01
	Гентош Ростислав Євгенович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Суходольська Анастасія Андріївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.07
	Золота Леся Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Науменко Сергій Михайлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Тогобіцька-Громова Анастасія Андріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Тернопільський національний економічний університет
	К 58.082.04
	Демків Денис Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Кравців Ярослав Васильович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Мельник Анна Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Ситченко Лідія Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Стороженко Сергій Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.02
	Карпенко Наталія Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Шаптала Євген Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Д 27.855.03
	Кабанець Людмила Валеріївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Ричка Денис Олегович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Університет митної справи та фінансів
	К 08.893.03
	Макаренко Анатолій Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Палій Євгенія Анатоліївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Розгон Олександр Григорович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Ханова Надія Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Червєнкова Марина Георгіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
 Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса  
 Міністерства юстиції України
	К 64.896.01
	Гаспарян Серафима Геннадіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Попович Ірина Миколаївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
 Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.02
	Артикуленко Олексій Вікторович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне
	право; міжнародне приватне право»
	Волик Дмитро Сергійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Герус Михайло Михайлович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Грищенко Катерина Анатоліївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Красвітна Тетяна Петрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
	міжнародне приватне право»
	Купріянова Анастасія Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Мичка Віталій Іванович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і
	правових учень»
	Нестеренко Олена Миколаївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Ткаченко Владислав Сергійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Цукан Оксана Миколаївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Д 64.700.03
	Бабіков Олександр Петрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Попій Дмитро Сергійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.28
	Сліпченко Анатолій Святославович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; 
	сімейне право; міжнародне приватне право»
	К 64.051.31
	Кашарський Фелікс Володимирович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; 
	історія політичних і правових учень»
	Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
	К 70.895.02
	Данченко Катерина Михайлівна, 12.00.12 «Філософія права»
	Дробиняк Оксана Василівна, 12.00.12 «Філософія права»
	Курись Віталій Зіновійович, 12.00.12 «Філософія права»
	Сидоренко Денис Іванович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Сторожук Дмитро Анатолійович, 12.00.12 «Філософія права»
	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
	СРК 08.727.01
	Нєдов Роман Сергійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
	СРК 35.725.01
	Антощак Анатолій Романович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Литвин Андрій Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	СРД 26.007.02
	Кумилко Антон Сергійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Святченко Віталій Миколайович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Циктіч Віталій Михайлович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Національна академія Служби безпеки України
	СРД 26.706.02
	Болдир Сергій Володимирович, 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України»
	Градовська Марія Олександрівна, 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України»
	Зінченко Роман Миколайович, 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України»
	Попутніков Віктор Борисович, 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України»
	Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
	СРД 41.722.02
	Мельнікова Олена Олександрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	СРК 41.722.01
	Лефтеров Лев Васильович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	СРД 64.700.07
	Домніцак Руслан Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Заворіна Олена Петрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Плескач Олег Юрійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Савка Олександр Іванович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Д 05.053.01
	Гаврилюк Оксана Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Овчарук Василь Володимирович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Оніщук Ірина Ігорівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Терепа Алла Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Фальштинська Юлія Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
	Д 56.146.01
	Павлова Олена Геннадіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»
	Д 12.112.01
	Гейтенко Владислав Володимирович, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Головко Світлана Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»



	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	К 27.053.03
	Панімаш Юлія Вікторівна , 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Тимцуник Юлія Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України
	Д 26.455.03
	Наумчук Інна Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.01
	Лі Аньань (громадянин Китаю), 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»
	Лю Сянь (громадянка Китаю), 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»
	Стрельбицька Світлана Михайлівна, 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»
	Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
	Д 36.053.01
	Чубінська Наталія Богданівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Яців Оксана Ігорівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	Д 14.053.01
	Рожнова Ганна Павлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.09
	Грибанова Олена Євгенівна, 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
	Д 26.459.01
	Головня Олена Сергіївна, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»
	Дудко Анна Федорівна, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»
	Процька Світлана Миколаївна, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»
	Інститут педагогіки НАПН України
	Д 26.452.05
	Пшенична Наталя Сергіївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (хімія)»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
	Д 26.451.01
	Гатеж Наталія Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Гривкова Олена Яківна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Машкова Інна Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Інститут проблем виховання НАПН України
	Д 26.454.01
	Власова Валерія Гаврилівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Єрьоміна Лілія Євгенівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Литвишко Олена Миколаївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Мотика Сергій Миколайович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Ратинська Інна Василівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Терешенко Наталя Віталіївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Хоменко Леонід Вікторович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»


	Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
	Д 26.458.01
	Леу Сніжана Олексіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Максимова Алла Борисівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
	Д 26.450.01
	Кунінець Олеся Олександрівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	К 26.001.49
	Гурєєва Людмила Вікторівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Заярна Інна Сергіївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Медведчук Аліна Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Савченко Алла Сергіївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (східні мови)»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.05
	Бабенко Вікторія Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
	Дирда Ірина Анатоліївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
	Ніщенко Мар’яна Едуардівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
	Семенів Наталія Любомирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
	Чупріна Олена Вадимівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
	К 26.133.01
	Піонтковський-Вихватень Богдан Олександрович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Попова Альона Олексіївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Рудкевич Наталія Ігорівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.04
	Бондар Олександр Вікторович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Бурка Олена Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Корольова Людмила Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Симоненко Світлана Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Соловей Леся Віталіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Тонне Олена Шимонівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
	К 45.052.07
	Олексієнко Лариса Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Криворізький державний педагогічний університет
	К 09.053.01
	Чижикова Ольга Вікторівна, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
	К 35.874.03
	Хлипавка Галина Григорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Якімець Юрій Михайлович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Льотна академія Національного авіаційного університету
	К 23.144.02
	Горбачевська Ольга Петрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

	Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
	К 18.053.01
	Ануфрієва Ольга Федорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Конюхов Сергій Леонідович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Рибалко Наталія Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	Д 70.705.03
	Чернова Світлана Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.15
	Гермак Ольга Леонідівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	К 26.003.10
	Коновалова Людмила Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»
	Чхало Оксана Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.01
	Пухальський Тарас Дмитрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 26.053.03
	Ворожбит Алла Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)»
	Данильчук Оксана Миколаївна , 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»
	Д 26.053.06
	Слободянюк Ірина Юріївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»
	Д 26.053.08
	Голубицька Надія Олександрівна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Гусаченко Оксана Петрівна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Лі Жуйцін (громадянин Китаю), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Лі Ян (громадянка Китаю), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Сунь Сінь (громадянка Китаю), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Ся Цзін (громадянка Китаю), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Сяо Цзяцзюнь (громадянка Китаю), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Чень Кай (громадянин Китаю), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Чень Цзяньїн (громадянка Китаю), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Д 26.053.14
	Дзензелюк Дмитро Олексійович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»
	Д 26.053.19
	Чумаченко Дар’я Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»
	Д 26.053.23
	Бондар Наталія Василівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Сілявіна Юлія Сергіївна , 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Національний університет "Чернігівський  колегіум"  імені Т. Г. Шевченка
	Д 79.053.02
	Коцур Сабіна Григорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Пищик Олена Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	К 35.052.24
	Долінська Наталія Василівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
	Д 44.053.01
	Беккер Белла Григорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 44.053.03
	Пилипенко Вадим Валерійович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Рівненський державний гуманітарний університет
	Д 47.053.01
	Депчинська Іветта Аттілівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Калугіна Тетяна Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	Д 55.053.01
	Єременко Інна Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Кифенко Анна Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Мен Сіан (громадянин Китаю), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Ячменик Марина Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	К 55.053.03
	Петренко Юлія Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.06
	Голубєва Ірина Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Цяо Чжи (громадянин Китаю), 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Д 58.053.01
	Сапрунова Олена Геннадіївна, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Совгар Оксана Михайлівна, 13.00.01  «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Д 58.053.03
	Туриця Ольга Олегівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	К 58.053.05
	Баб’юк Оксана Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Гнатенко Катерина Ігорівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Скіба Наталія Ярославівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Томашевська Агнесса Юріївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Ференчук-Піонтковська Ірина Олександрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Шандра Наталія Андріївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
	Д 74.053.01
	Бевзюк Марина Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Коваленко Анатолій Сергійович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Підлісний Євген Васильович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Саблук Ольга Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	К 74.053.02
	Бондаренко Вікторія Володимирівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Карманенко Василь Васильович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Роїк Тетяна Олександрівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Рябошапка Ольга Володимирівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	Д 64.053.04
	Єланцева Ірина Іванівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Єфімова Олена Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Конопельцева Олена Георгіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Логвінова Євгенія Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	К 64.051.19
	Жерновнікова Яна Вікторівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»
	Житницький Артем Олексійович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»
	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Д 70.145.01
	Варава Олена Борисівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Довмантович Наталія Георгіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Дудка Уляна Теодозіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Козак Христина Ігорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Король Ярослав Іванович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Осадчук Дмитро Дмитрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Школяр Наталія Валеріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.05
	Авраменко Наталя Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Кушнір Наталія Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
	Д 23.053.02
	Волошина Ольга Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Кошляк Михайло Анатолійович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Тишик Ірина Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Чабанович Надія Богданівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний 
	університет» МОЗ України
	К 76.600.01
	Бернік Наталія Вікторівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України
	Д 05.600.01
	Бабій Ігор Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»
	Дзьоба Андрій Ігорович, 14.01.03 «Хірургія»
	Костюк Ірина Юріївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 05.600.04
	Чорнопищук Наталія Петрівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	К 05.600.05
	Задерей Наталія Василівна, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Оніщенко Анатолій Ігорович, 14.01.32  «Медична біохімія»
	Державна установа «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
	Д 64.603.01
	Лопандіна Анна Олександрівна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»
	Миронюк Вікторія Ігорівна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»



	Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського 
	НАМН України»
	Д 26.614.01
	Гопко Наталія Василівна, 14.02.02  «Епідеміологія»
	Климанська Людмила Анатоліївна, 14.01.13  «Інфекційні хвороби»
	Державна установа «Інститут медицини праці  НАМН України»
	Д 26.554.01
	Щепанков Сергій Миколайович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»
	Д 64.618.01
	Кучма Максим Вячеславович, 14.03.08 «Імунологія та алергологія»
	Назаренко Олександр Павлович, 14.03.08 «Імунологія та алергологія»
	Паталаха Олена Валеріївна, 14.03.08 «Імунологія та алергологія»
	Скляр Анатолій Іванович, 14.03.08 «Імунологія та алергологія»
	Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
	Д 64.566.01
	Мосейко Олексій Валентинович, 14.01.16 «Психіатрія»
	Рябоконь Наталія Олександрівна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Шаленко Ольга Володимирівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України»
	Д 26.557.01
	Петрів Тарас Ігорович, 14.01.05 «Нейрохірургія»
	Фурман Андрій Миколайович, 14.01.05 «Нейрохірургія»
	Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України»
	Д 26.611.01
	Гринько Іван Ігорович, 14.01.19 «Оториноларингологія»
	Руденька Катерина Леонідівна, 14.01.19 «Оториноларингологія»
	Цвірінько Ірина Романівна, 14.01.19 «Оториноларингологія»
	Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН 
	України»
	Д 41.556.01
	Мазур Вячеслав Петрович, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
	Д 26.553.01
	Вовк Вікторія Миколаївна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Матвєєва Світлана Юріївна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Савінова Катерина Борисівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
	Д 41.563.01
	Біда Андрій Валерійович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Денісова Мілюся Тімурівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
	Д 26.606.01
	Дем’ян Юрій Юрійович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Каяфа Андрій Миколайович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Ломко Віталій Михайлович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Немеш Михайло Михайлович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»


	Державна установа «Інститут урології НАМН України»
	Д 26.615.01
	Кобірніченко Артем Анатолійович, 14.01.06 «Урологія»
	Куценко Антон Олегович, 14.01.06 «Урологія»
	Державна установа «Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я 
	України»
	К 26.620.01
	Масік Олег Ігорович, 14.01.16 «Психіатрія»
	Челядин Юлія Ярославівна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова 
	НАМН України»
	Д 26.555.01
	Журба Олег Олександрович, 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»
	Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 
	НАМН України»
	Д 26.552.01
	Денисова Ольга Василівна, 14.01.27 «Пульмонологія»
	Коваль Дар’я Сергіївна, 14.01.27 «Пульмонологія»
	Черепій Наталія Вікторівна, 14.01.27 «Пульмонологія»
	Швець Костянтин Вікторович, 14.01.27 «Пульмонологія»
	Штибель Ганна Данилівна, 14.01.26 «Фтизіатрія»
	Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова»
	 НАМН України
	Д 26.561.01
	Хоменко Дмитро Іванович, 14.01.03 «Хірургія»
	Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології
 імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України
	Д 26.616.01
	Горбачова Віра Вікторівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Гуменюк Оксана Віталіївна, 14.01.12 «Ревматологія»
	Дудник Ганна Євгеніївна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Орлова Інна Вікторівна, 14.01.12  «Ревматологія»
	Солонович Анастасія Сергіївна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Степура Антон Олександрович, 14.01.11 «Кардіологія»
	Терещенко Наталія Михайлівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Шеремет Марина Юріївна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Шклянка Інга Володимирівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
	Д 26.562.02
	Полубень Лариса Олександрівна, 03.00.15 «Генетика»
	Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний 
	університет» МОЗ України
	Д 20.601.01
	Бульбук Олена Василівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Воляк Юрій Миколайович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Геник Богдан Любомирович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Мандрика Ярослав Андрійович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Пачевська Аліса Валеріївна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Сердулець Юлія Іванівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

	К 20.601.04
	Якимчук Наталія Вікторівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет 
	імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»
	Д 58.601.01
	Гавриш Роман Ярославович, 14.01.03 «Хірургія»
	Гриньків Надія Іванівна, 14.01.03 «Хірургія»
	Ліщук Орися Зіновіївна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Нестерук Світлана Володимирівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Параняк Микола Романович, 14.01.03 «Хірургія»
	Проданчук Анна Іванівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Д 58.601.02
	Андрущак Маргарита Олександрівна, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»
	Кривицька Галина Олександрівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Макарчук Надія Романівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	К 58.601.04
	Грушко Валентин Валерійович, 03.00.04 «Біохімія»
	Ільницька Христина Михайлівна, 03.00.04 «Біохімія»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.08
	Кочмарь Олександр Михайлович, 14.01.03 «Хірургія»
	Лангазо Олександра Валеріївна, 14.01.03 «Хірургія»
	Фера Марія Олександрівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	К 61.051.09
	Картавцев Ростислав Леонідович, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія  МОЗ України» та Державна 
	установа «Інститут гастроентерології НАМН України»
	Д 08.601.02
	Візір-Тронова Олена Вадимівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Забіда Абдунасер А. М. (громадянин Лівії), 14.01.11  «Кардіологія»
	Мухаммад Мухаммад (громадянин Сирії), 14.01.11  «Кардіологія»
	Недзвецька Наталія Вікторівна, 14.01.36  «Гастроентерологія»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
	Д 08.601.04
	Остафійчук Маріанна Олександрівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
	Д 17.613.02
	Саморукова Вікторія Володимирівна, 14.01.38 «Загальна практика - сімейна медицина»
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.02
	Савченко Леся Володимирівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.01
	Бубняк Мирослав Романович, 14.01.03  «Хірургія»
	Ільчишин Марта Петрівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Федун Ірена Романівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Д 35.600.05
	Данілевич Тетяна Дмитрівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Кедик Антоніна Володимирівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Фармага Марта Любомирівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Швед Маріанна Іванівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та 
	МОН України
	Д 26.171.03
	Бузиновський Артур Борисович, 14.03.11 «Медична та біологічна інформатика і 
	кібернетика»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.01
	Гелетюк Юлія Леонідівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Негрич Назар Олегович, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Старовойтова Галина Олександрівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Чеборака Тетяна Олександрівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Д 26.613.02
	Гервазюк Ольга Ігорівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Дарій Олександр Семенович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Ємець Руслан Михайлович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Мошківська Людмила Вікторівна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Німенький Максим Вадимович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Судакевич Сергій Миколайович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Д 26.613.05
	Бурдейний Сергій Ігорович, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Лисенко Михайло Григорович, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Д 26.613.06
	Збітнєва Вікторія Олегівна, 14.01.38 «Загальна практика - сімейна медицина»
	Мельник Дарина Вячеславівна, 14.01.38 «Загальна практика - сімейна медицина»
	Д 26.613.08
	Борн Євген Євгенович, 14.01.03 «Хірургія»
	Воротинцева Ксенія Олегівна, 14.01.03 «Хірургія»
	Компанієць Анатолій Олегович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 26.613.10
	Лобач Лідія Євгенівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Стельмах Галина Олегівна, 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та 
	курортологія»
	Національний інститут раку МОЗ України
	Д 26.560.01
	Забудська Любов Романівна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»
	Супруненко Олександр Анатолійович, 14.01.23 «Променева діагностика та променева 
	терапія»
	Черкасова Любов Анатоліївна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.01
	Кондратюк Микола Васильович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Д 26.003.04
	Пушкаш Любов Юріївна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Сидоренко Інесса Віталіївна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Сіренко Оксана Іванівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Д 26.003.05
	Мельник Альона Олександрівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Мороз Юлія Юріївна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Д 26.003.06
	Гуменюк Алла Володимирівна, 14.03.09 «Гістологія, цитологія, ембріологія»
	Одеський національний медичний університет МОЗ України
	Д 41.600.01
	Бумбар Зиновія Олегівна, 14.01.28 «Клінічна фармакологія»
	Єрмуракі Павло Петрович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Саід Олена Валентинівна, 14.01.28 «Клінічна фармакологія»
	Д 41.600.02
	Каштальян Наталія Михайлівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Тещук Вікторія Вікторівна, 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.05
	Білецький Денис Павлович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Гула Вікторія Іванівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Українська медична стоматологічна академія
	Д 44.601.01
	Лунькова Юліана Станіславівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.01
	Ісаєв Михайло Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 64.609.02
	Дробова Надія Миколаївна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Д 64.609.05
	Аль Хатіб Ануар, 16.00.11 «Паразитологія»
	Харківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 64.600.01
	Королевська Алла Юріївна, 14.01.03 «Хірургія»
	Лашкул Ольга Сергіївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 64.600.02
	Ярина Ігор Миколайович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Д 64.600.03
	Варивода Олена Юріївна, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Варуха Катерина Володимирівна, 14.01.25 «Судова медицина»
	Лазарук Олександр Володимирович, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Малахов Станіслав Сергійович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Сапєлкін Віктор Васильович, 14.01.25 «Судова медицина»
	Чертенко Таїсія Миколаївна, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Щербак Віталій Володимирович, 14.01.25 «Судова медицина»
	Д 64.600.04
	Сипало Анна Олегівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Д 64.600.06
	Брейдак Олександра Андріївна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Сасіна Ольга Сергіївна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Яськів Ганна Ігорівна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.03
	Луць Вікторія Вікторівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи
	та судова фармація»


	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.02
	Белей Сергій Ярославович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Дарзулі Наталя Петрівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи
	та судова фармація»
	Сулима Марта Іванівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Юр’єва Ольга Олександрівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.01
	Бевз Олена Валеріївна, 15.00.03 «Стандартизація та організація виробництва лікарських 
	засобів»
	Григорів Галина Валеріївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Кудря Вікторія Вікторівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Ляпунова Анна Миколаївна, 15.00.03 «Стандартизація та організація виробництва 
	лікарських засобів»
	Сич Ігор Володимирович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Д 64.605.02
	Зайченко Володимир Сергійович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація 
	фармацевтичної справи та судова фармація»
	Мала Жанна Валентинівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Д 64.605.03
	Залигіна Євгенія Володимирівна, 14.03.05 «Фармакологія»
	Линда Олеся Сергіївна, 14.03.05 «Фармакологія»
	Маркіна Анна Юріївна, 14.03.05 «Фармакологія»
	Ситник Інна Миколаївна, 14.03.05 «Фармакологія»
	ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
	Інститут біології тварин НААН
	Д 35.368.01
	Романович Микола Миколайович, 03.00.04 «Біохімія»
	Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
 ім. С. З. Ґжицького
	Д 35.826.03
	Стоянов Леонід Афанасійович, 16.00.11 «Паразитологія»
	Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України
	Д 64.359.01
	Турко Яромир Ігорович, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні
	хвороби та імунологія»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.03
	Бокотько Роман Романович, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»
	Волощук Оксана Володимирівна, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»
	Голік Микола Олександрович, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 
	інфекційні хвороби та імунологія»
	Кушнір Володимир Юрійович, 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин»
	Пасніченко Олександра Сергіївна, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»
	Травецький Михайло Олександрович, 16.00.07 «Ветеринарне акушерство»
	Д 26.004.14
	Застулка Ольга Олександрівна, 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза»
	Кравченко-Довга Юлія Володимирівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Малімон Зоя Василівна, 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза»
	Петренко Володимир Миколайович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Сисюк Юлія Олександрівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Сумський національний аграрний університет
	Д 55.859.04
	Попова Ірина Михайлівна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 
	інфекційні хвороби та імунологія»
	Харківська державна зооветеринарна академія
	К 64.070.01
	Боровкова Вікторія Миколаївна, 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»
	Запека Ірина Євгеніївна, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»
	Кулак Вадим Вікторович, 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»
	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	К 26.807.03
	Галудзіна-Горобець Вікторія Ігорівна, 17.00.07 «Дизайн»
	Стрілець Валерій Федорович, 17.00.07 «Дизайн»
	Федорова Євгенія Володимирівна, 17.00.07 «Дизайн»
	Львівська національна академія мистецтв
	Д 35.103.01
	Куцир Тетяна Василівна, 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво»
	Шепеть Тетяна Миколаївна, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка Міністерства культури України
	К 35.869.01
	Радко Юрій Іванович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.850.01
	Антонова-Колесник Катерина Антонівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Гарькава Ірина Олександрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Ґедзь Олена Петрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
	К 26.103.02
	Паньків Ганна Степанівна, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Філімонова Аліса Сергіївна, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Шевлюга Олександра Андріївна, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури  
 України
	Д 26.005.01
	Онищенко Катерина Миколаївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Щириця Дмитро Олексійович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	К 55.053.04
	Єрьоменко Андрій Юрійович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Кундис Руслан Юрійович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Харківська державна академія дизайну і мистецтв
	К 64.109.01
	Дудник Ігор Миколайович, 17.00.07 «Дизайн»
	Залевська Олена Юріївна, 17.00.07 «Дизайн»
	Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства 
	культури України
	К 64.871.01
	Бернат Федір Федорович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Бойко Анна Миколаївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Ван Дуаньгуй (Громадянин Китаю), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Стецюк Богдан Олександрович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Сун Тянь (Громадянка Китаю), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Сунь Бо (Громадянин Китаю), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	АРХІТЕКТУРА
	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Д 64.056.02
	Нестеренко Віталій Володимирович, 18.00.02 «Аpхітектуpа будівель та споpуд»
	Успенський Максим Сергійович, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Цимбалова Тетяна Анатоліївна, 18.00.02 «Аpхітектуpа будівель та споpуд»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	К 64.089.06
	Вітченко Денис Миколайович, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Муха Тетяна Олександрівна, 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна аpхітектуpа»
	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	Д 20.051.04
	Козова Ірина Любомирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Софіян Дмитро Вікторович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Щурик Ірина Михайлівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
	К 26.451.02
	Парасей-Гочер Аліна Олександрівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.02
	Березянська Влада Віталіївна, 19.00.04 «Медична психологія»
	Горбатих Вікторія Вікторівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Калязіна Тетяна Віталіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Маскалева Людмила Анатоліївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Проскурня Аліна Сергіївна, 19.00.04 «Медична психологія»
	Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
	Д 26.457.01
	Кришовська Олександра Олександрівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія 
	соціальної роботи»


	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.26
	Вавілова Альона Сергіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Лобанова Аліна Олександрівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Шелег Тетяна Володимирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	К 26.133.04
	Мухіна Людмила Михайлівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Національна академія Служби безпеки України
	СРД 26.706.02
	Мачикова Марія Костянтинівна, 21.07.01 «Кадри органів та військ державної безпеки»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.10
	Гладкевич Мар’яна Ігорівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Грузинська Ірина Миколаївна , 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Наумова Юлія Станіславівна , 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Національний університет «Острозька академія»
	Д 48.125.03
	Педоренко Валентина Миколаївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Хабірова Лариса Ігорівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони 
	України
	К 26.709.05
	Недвига Олег Вячеславович, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»
	Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
	К 32.051.05
	Гайдук Галина Анатоліївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Коренєва Юлія Петрівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Плошинська Анжела Анатоліївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Пустовойт Мирослава Володимирівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.03
	Дьома Інна Станіславівна, 19.00.04 «Медична психологія»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	К 64.053.08
	Борисенко Валентина Модестівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.08
	Гранкіна-Сазонова Наталя Валеріївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія 
	психології»
	Харченко Андрій Олександрович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

	ВІЙСЬКОВІ НАУКИ
	Науково-дослідний інститут Головного управління розвідки
	СРК 26.739.01
	Олексіюк Вадим Віталійович, 20.01.10 «Розвідка та іноземні армії»

	Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
	СРД 26.702.01
	Давидов Ігор Георгійович, 20.01.05 «Будівництво Збройних Сил»
	Череватий Тарас Володимирович, 20.01.05 «Будівництво Збройних Сил»
	СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.30
	Білоус Євгеній В’ячеславович, 22.00.02 «Методологія та методи соціологічних 
	досліджень»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.02
	Пилипенко Яна Сергіївна, 22.00.04  «Спеціальні та галузеві соціології»
	Половая Наталія Олександрівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	К 35.051.26
	Бліхар Мирослава Петрівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
	Новосад Крістіна Ярославівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.15
	Бойко Дмитро Миколайович, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»
	Дикань Любов Вікторівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
	Пак Інна В’ячеславівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
	ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
	Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
	СРК 26.716.02
	Андріянова Ніна Миколаївна, 21.07.02 «Розвідувальна діяльність органів державної 
	безпеки»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.06
	Бабарикіна Надія Анатоліївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Дяченко Ольга Вікторівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.29
	Васильченко Ольга Миколаївна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	Макуха Юрій Володимирович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	Погоріла Наталя Олександрівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	Д 26.001.41
	Алієв Аббас Мамед огли (громадянин Азербайджанської Республіки), 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Герасимович Вадим Анатолійович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.17
	Бідочко Леся Ярославівна, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

	Маріупольський державний університет
	К 12.093.02
	Гринько Олександра Ігорівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Піддубний Сергій Анатолійович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Рябченко Евеліна Василівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	К 38.053.01
	Звездова Олеся Олександрівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	Лимар Маргарита Юріївна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
	Львівський державний університет фізичної культури
	Д 35.829.01
	Галандзовський Станіслав Миколайович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне 
	виховання різних груп населення»
	Грецький Олег Віталійович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Гуцул Наталія Зеновіївна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Перепелиця Максим Олександрович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Сосновська Оксана Богданівна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Тітова Ганна Володимирівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних 
	груп населення»
	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Д 26.829.01
	Кроль Ірина Миколаївна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Павленко Олексій Юрійович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Д 26.829.02
	Білий Володимир Володимирович, 24.00.03 «Фізична реабілітація»
	Блистів Тарас Васильович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
	населення»
	Глоба Тетяна Анатоліївна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
	населення»
	Гончаров Олексій Геннадійович, 24.00.03 «Фізична реабілітація»
	Іваніцький Роман Богданович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних 
	груп населення»
	Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
	К 08.881.01
	Бойченко Кирило Юрійович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Бурдаєв Кирило Володимирович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання 
	різних груп населення»
	Власова Софія Володимирівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних 
	груп населення»
	Чуйко Олександр Олександрович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання 
	різних груп населення»
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
	Дніпровський державний аграрно-економічний університет
	К 08.804.04
	Литвин Володимир Володимирович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

	Донецький державний університет управління
	Д 11.107.01
	Іванов Геннадій Сергійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Кумачова Аліна Сергіївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
	Д 26.891.02
	Рачинська Олена Анатоліївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	СРД 70.705.04
	Шарап Сергій Олександрович, 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони 
	правопорядку»
	Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	К 35.860.01
	Говорун Сергій Васильович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.03
	Нікіпєлова Євгенія Миколаївна, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної 
	безпеки та охорони громадського порядку»
	Хитько Майя Миколаївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	К 41.863.01
	Базенко Владіслав Анатолійович, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»
	Клюцевський Володимир Іванович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Чернов Сергій Валерійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Ясиневич Станіслав Людвигович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.04
	Амер Мохамад Салим Тауфік Аль-Атті (громадянин Йорданського Хашимітського Королівства), 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Богданенко Анатолій Іванович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Гребень Світлана Євгенівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Зайцев Дмитро Борисович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Лаврентій Дмитро Степанович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Лагунова Ірина Анатоліївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Лєтнєва Ольга Сергіївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Марусіна Олена Сергіївна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Охотникова Ольга Володимирівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Сисюк Вадим Миколайович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Шостак Світлана Миколаївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	Д 64.858.01
	Білуха Лілія Анатоліївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Дзядук Ганна Олександрівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Леонова Олена Олегівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Хлєбников Артем Андрійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Черноіваненко Аліна Володимирівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
	К 70.895.01
	Бойко Антоніна Олександрівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Капштик Олександр Володимирович, 25.00.05 «Державне управління у сфері 
	державної безпеки та охорони громадського порядку»
	Любецька Мар’яна Миколаївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Ярмолинська Ілона Валентинівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Чернігівський національний технологічний університет
	К 79.051.05
	Лашук Оксана Сергіївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Д 38.053.03
	Ільчанінова Наталія Іванівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	КУЛЬТУРОЛОГІЯ
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.807.02
	Волинець Вікторія Олексіївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Данник Катерина Олександрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	К 08.051.19
	Безчотнікова Аліна Олегівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»
	Гаркавенко Юлія Станіславівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	К 26.807.04
	Немеш Анна Миколаївна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	К 35.051.24
	Александров Павло Миколайович, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»
	Пастушина Василь Миколайович, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»
	Яблонський Максим Романович, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»
	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України
	Д 26.165.01
	Желай Оксана Петрівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
	бібліографознавство»
	Коротецька Юлія Дмитрівна, 27.00.02 «Документознавство, архівознавство»
	Липак Галина Ігорівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
	бібліографознавство»
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